
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
   Θεσσαλονίκη, 07/09/2021 

 
Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας 
 
ΠΡΟΣ:  Τον κ. Υπουργό Εξωτερικών 
  Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 
  Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
  Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
 
 
ΘΕΜΑ: «Χωρίς άδεια λειτουργίας Δομές φιλοξενίας ανήλικων Γερμανών στον 

Έβρο» 
 
 
Κύριοι, κύριοι, Υπουργοί, 
 
Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Έβρου και σύμφωνα με ανάρτηση σε 
ιστοσελίδα του Διαδικτύου, αίσθηση έχουν προκαλέσει στην τοπική κοινωνία οι 
πληροφορίες ότι, στην Ελλάδα λειτουργούν, κυρίως σε εγκαταλειμμένα χωριά του 
Έβρου, εδώ και δεκαετίες, Δομές φιλοξενίας από τις γερμανικές υπηρεσίες πρόνοιας 
ανήλικων Γερμανών, που είτε έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε προέρχονται από 
«προβληματικές» οικογένειες. Τονίζουν οι ως άνω ότι, οι παραπάνω Δομές φιλοξενίας, 
στην πλειονότητά τους, δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας. Μας ενημέρωσαν οι ως άνω 
για μια έρευνα που ολοκληρώθηκε, πριν από λίγες εβδομάδες και προβλήθηκε στις 
18.7.2021 στην εκπομπή «Weltspiegel», της Γερμανικής Δημόσιας Τηλεόρασης 
(«ARD»). Τα ερωτήματα της σχετικής έρευνας ήταν πολλά: Τι Δομές είναι αυτές; Υπό 
ποιο καθεστώς λειτουργούν; Σύμφωνα με ποια νομοθεσία γίνεται η τοποθέτηση των 
ανηλίκων; Ποιος ελέγχει και ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που συμβεί κάτι;  
 
Υποστηρίζουν οι ως άνω ότι, κανείς δεν γνωρίζει πόσες τέτοιες Δομές λειτουργούν στην 
Ελλάδα, ούτε είναι εφικτό να διασταυρωθεί αυτή η πληροφορία. Είναι «ΜΚΟ»; Είναι 
απλές εταιρείες; Πόσα παιδιά από την Γερμανία φιλοξενούνται σε αυτές ή σε 
διαμερίσματα και για πόσο διάστημα; Επίσης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αν τα 
παιδιά που βρίσκονται εδώ, πράγματι, ωφελούνται. Δεν υπάρχουν στοιχεία στην 
Ελλάδα για τις συνθήκες διαβίωσής τους. Μας πληροφόρησαν, επίσης ότι, κατά 
καιρούς, έχουν αποκαλυφθεί σκάνδαλα, σχετικά με παρόμοια προγράμματα σε άλλες 
χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Σύμφωνα, δε, με δημοσιεύματα του 
γερμανικού Τύπου, για αντίστοιχες περιπτώσεις, τα χρήματα που δαπανώνται για κάθε 
παιδί φτάνουν τα 5.000 ευρώ τον μήνα. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός και ο ελληνικός 
νόμος επί του θέματος, πάντως, είναι σαφής. Και θα πρέπει να διερευνηθεί, ποιος και 
γιατί δρα, επί δεκαετίες, στην «σκιά του νόμου», όταν, μάλιστα, πρόκειται για ανηλίκους, 
που χρήζουν προστασίας. Τονίζουν οι ως άνω ότι, δεν είναι αντίθετοι στην δημιουργία 
τέτοιων Δομών στην περιοχή τους, εάν και εφόσον έχουν την απαραίτητη έγκριση του 
ελληνικού Κράτους. 
 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 
 
1. Αληθεύουν οι ανωτέρω πληροφορίες; Αν ναι, προτίθεσθε να ενημερώσετε ή έχετε 
ενημερώσει ήδη, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, την τοπική κοινωνία του 
Έβρου και κατεξοχήν τους φορείς της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 
την λειτουργία Δομών που φιλοξενούν ανήλικους Γερμανούς  στην περιοχή τους; 
 
2. Προτίθεσθε να προχωρήσετε, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, στην 
αδειοδότηση Δομών που φιλοξενούν ανήλικους Γερμανούς  στην χώρα μας; 
 
3. Υπάρχει περίπτωση, μελλοντικά, να φιλοξενηθούν στις ως άνω Δομές, όταν 
αδειοδοτηθούν νόμιμα, «παραβατικοί» ανήλικοι λαθρομετανάστες που θα προέρχονται 
από τη Γερμανία; 
 
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής 
 
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 




